
	

	

	

Benvidos	 e	 benvidas	 á	 tempada	 2022-2023.	 O	 martes	 6	 de	 setembro	 comezan	 os	
adestramentos	do	Club	Natación	Arteixo.	Os	horarios	e	grupos	están	dende	hoxe	á	vosa	
disposición	na	nosa	páxina	web	(www.natacionarteixo.com).	Se	tedes	algunha	dúbida	
ou	dificultade	cos	horarios	podedes	falar	con	Luchi.	

Recordamos	a	todos	os	socios,	que	a	partir	desta	tempada	os	pagos	mensuais	son	de	
10	cotas,	é	dicir,	páganse	dende	setembro	a	xuño,	incluido.		

A	cota	anual	de	socios,	independentemente	do	número	de	días	que	se	adestre,	será	de	
60€	por	familia.	Este	importe	poderá	ser	abonado	entre	setembro	e	decembro	de	2022.	

Cuantía	dos	pagos	mensuais:	

	

Grupo	de	nadadores	maiores	de	18	anos,	só	pagan	a	cota	anual	de	socio	de	60	euros	+	
licenza	deportista	 (prezos	establecidos	pola	FEGAN),	sempre	e	cando	 leven	máis	dun	
ano	no	club.	Novas	incorporacións,	deberán	pagar	12	mensualidades.	

As	licenzas	deportivas	da	FEGAN	serán	abonadas	antes	do	19	de	setembro.		

As	diferentes	cuantías	son:		

• Nacidos	no	ano	2006	e	maiores:	 		 44€	

• Nacidos	entre	os	anos	2007	e	2014	(incluidos):	 	40€	

• Nacidos	no	ano	2013	e	menores:			 23,50€		

Nota	 importante:	Os	 cambios	 nos	 días	 de	 adestramento,	 deberán	 ser	 comunicados	 á	
adestradora	e	tamén	vía	e-mail	ou	na	oficiña	do	club	os	venres	de	18.00	a	20.00.	



	

	
	
	
	
	
	
A	esta	circular	acompaña	o	 impreso	de	 licenza	que	debe	ser	cuberto	e	entregado	ás	
adestradoras	antes	do	día	19	de	setembro	para	que	a	licenza	sexa	tramitada	de	forma	
correcta.			
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Datos	de	contacto	
Club	Natación	Arteixo		
Avda.	Arsenio	Iglesias	(Piscina	Municipal)	
15142	Arteixo	
Tel.	652542548	
E-Mail:	info@natacionarteixo.com	
Web:	www.natacionarteixo.com	
	
Información	de	pago	
Número	de	conta	do	Banco	Sabadell:	ES69	0081	0390	1600	0206	4308		
Realizar	transferencia	do	1	ao	10	de	cada	mes	e	indicar	no	concepto	do	ingreso	o	nome	
e	apelidos	do	nadador	e	o	mes	ó	que	corresponde.	
	

CATEGORÍAS	FEGAN	TEMPADA	2022/2023	
	 Promesas:	Masculino	2013	e	menores,	Feminino	2015	e	menores	
	 Benxamíns:	Masculino	2011-	2012	e	Feminino	2013-	2014	
	 Alevíns:	Masculino	2009-	2010	e	Feminino	2011-	2012	
	 Infantís:	Masculino	2007-	2008	e	Feminino	2008-	2009-	2010	
	 Junior:	Masculino	2005-	2006	e	Feminino	2006-	2007	
	 Absoluto	Mozo:	Masculino	2003-	2004	e	Feminino	2004-	2005	
	 Absoluto:	Masculino	2004	e	maiores,	Feminino	2005	e	maiores	
	



Federación Galega de Natación

Avenida de Glasgow, 13 
CP 15008 - A Coruña

www.fegan.org - info@fegan.org

ANEXO:

IMPRESO SOLICITUDE DE L ICENZA DE DEPORTISTA

Os datos aquí facilitados serán incorporados a un ficheiro inscrito na Axencia
Española de Protección de Datos, cuxa titularidade corresponde a a Federación
Galega de Natación. A finalidade deste ficheiro será a de tramitar a súa alta
como federado e a xestión da súa licenza federativa para a súa participación
nos cursos e campionatos aos que concorra, así como para o envío das
notificacións e publicacións da Federación.

Os seus datos serán tratados pola empresa de asistencia sanitaria, para a
xestión do seguro médico obrigatorio dos seus federados e o tratamento das
posibles lesións ou accidentes acaecidos durante o desempeño da actividade.
Así mesmo, cando o deportista participe en competicións de ámbito nacional, os
seus datos serán cedidos á Real Federación Española de Natación, así como aos
distintos comités para o estudo, tramitación ou resolución dos distintos
expedientes iniciados no seo da federación derivados da práctica da natación.

O deportista acepta e consente que durante a realización dos eventos, cursos,
campionatos, concursos e demais actividades organizadas por esta, poidan
realizarse sesións fotográficas para a súa posterior inclusión nas memorias
anuais, na páxina Web da Federación (www.fegan.org  ) e demais documentación que
teña como fin principal o fomento e difusión da natación.

Os deportistas federados, se o desexan, poden acceder, rectificar, cancelar e
oporse ao tratamento dos seus datos, dirixíndose á Federación Galega de
Natación na seguinte dirección: Avda. Glasgow nº13. 15008 A Coruña, acompañada
de copia do DNI ou pasaporte.

D/Dna ........................................................................

Con DNI nº ............................, solicita a tramitación da súa licenza

territorial no Clube ............................................, pertencente

á Federación Galega de Natación, para a tempada 20__/20__.

En........................, a .... de..................  de 20__.

Asdo.: O deportista

Asinado .................................................................

pai/nai ou titor/a (en caso menores de idade) con DNI: ..................

NOTA: Os nadadores/as que realizan por primeira vez a licenza deben acompañar
xustificación da data de nacemento. DNI escaneado, ou na súa falta, libro de
familia.
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